
Meno: ………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje budúce želania 

Plán starostlivosti na sklonku života 
 

 

Čo je pre mňa dôležité? Myslieť dopredu... 
 

 

 

Tento materiál vznikol v rámci partnerstva West Yorkshire a Harrogate Health and Care Partnership (Partnerstvo v oblasti 
zdravotníctva a starostlivosti miest West Yorkshire a Harrogate) 

 
Plán_starostlivosti_na sklonku života 

Máj 2020 



strana 1 z 11  

 
 
 
 

Pre koho je tento formulár určený? 

Tento formulár je určený pre každého, kto si chce zapísať svoje budúce želania 

týkajúce sa starostlivosti. Premýšľať a hovoriť o smrti potrebuje každý. Je to 

jediná vec, ktorá celkom určite čaká nás všetkých. 

 
Zapísaním svojich želaní môžete vyjadriť to, aký/-á ste a čo je pre vás dôležité. 

Takto bude možné zohľadniť vaše želania pri rozhodovaní o budúcej 

starostlivosti o vás, ak už tieto rozhodnutia nebudete schopný/-á urobiť 

sám/sama. 

 
Môže pomôcť, ak do rozhodovania o svojich preferenciách zapojíte rodinu či 

priateľov. Môžu tak lepšie pochopiť vaše želania a hovoriť za vás, ak toho už 

nebudete schopný/-á. 

Poskytne im to útechu, že urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby splnili vaše 

želania. 

 
Tento dokument patrí vám: je pre vás a o vás. Môžete ho ukázať komukoľvek, kto 

sa o vás stará. Je dôležité mať na pamäti, že do brožúrky môžete kedykoľvek 

podľa potreby pridávať a meniť svoje želania. 

 
Vyplnením tejto brožúrky môžete ostatných informovať o svojich želaniach. Tento 

dokument nie je právne záväzný. 

Čo je pre mňa dôležité – myslenie dopredu 



strana 2 z 11  

 
 

Celé meno:  

Ľudia ma volajú:  

Adresa:  

 PSČ:  

Telefón:  Mobil:  

 

Koho považujete za najbližšieho príbuzného? 

Môžete si zvoliť svojho najbližšieho príbuzného. Váš najbližší príbuzný je osoba 

(prípadne osoby), ktorá bude informovaná o vašej liečbe. 

1. Meno: 
 Vzťah  

Adresa:  

 PSČ:  

Telefón:  Mobil:  

 

2. Meno: 
 Vzťah  

Adresa:  

 PSČ:  

Telefón:  Mobil:  

 

Váš všeobecný lekár 

Meno:  

Adresa:  

 PSČ:  

Telefón:  Mimo ordinačných 

hodín: 

 

 

Užitočné telefónne čísla 

Meno:  

  

  

  
 

 

Informácie o vás 
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Vaše osobné preferencie a želania 
Do tejto časti si môžete zapísať to, čo vás obšťastňuje a čo je pre vás dôležité. Zvážte 

zapojenie osoby, o ktorej si myslíte, že by vám mohla pomôcť pri týchto 

otázkach/vypĺňaní tohto dokumentu. 

Osoba, ktorá vás pozná najlepšie a chápe, čo je pre vás dôležité 

Meno:  

V akom ste vzťahu:  

Adresa:  

 PSČ:  

Telefón:  Mobil:  

 

1. Máte nejaké koníčky a aktivity, v ktorých by ste radi pokračovali? 

2. Kto súhlasil so starostlivosťou o nezaopatrené osoby (vrátane domácich zvierat)? 

3. Čo vám pomáha upokojiť sa, keď pociťujete úzkosť či nepokoj? 

4. Existujú nejaké viery alebo hodnotové systémy, ktoré sú pri premýšľaní o vašich 

budúcich potrebách týkajúcich sa starostlivosti pre vás dôležité? 

1. časť: Čo je pre vás dôležité? 
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Pokračovanie 1. časti 

5. Máte obľúbené spôsoby vykonávania činností alebo obľúbené časti dňa na 

vykonávanie týchto činností? Napr. kúpanie, obliekanie, účes, jedlo? 

6. Ak by ste už neboli schopný/-á zostať tam, kde momentálne žijete, na akom 

mieste, kde sa o vás postarajú, by ste sa cítili spokojne? 

7. Ak by ste zomierali, na akom mieste, kde sa o vás postarajú, by ste sa cítili 

spokojne? 
 

Prvá voľba: 

Druhá voľba: 

8. Čo by ste NECHCELI, aby sa stalo? Existuje niečo, z čoho máte obavy alebo sa 

toho bojíte? 
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Pokračovanie 1. časti 

9. Premýšľali ste nad tým, aký by ste chceli pohreb? Áno Nie 

 Ak áno, zariadili ste niečo (a s kým?) 

 Chcete byť pochovaný/-á do zeme  Pochovaný/-á 

alebo spopolnený/-á? do zeme 

Spopolnený/-á 

10. Ak si NEŽELÁTE darovať svoje orgány, musíte svoje želania zaregistrovať na adrese: 

 bit.ly/36YP3Fq 

Právne aspekty 

11. Máte napísaný závet?  Áno Nie 

 Ak áno, kde je uložený? 

  

 

 
Viac informácií nájdete na: https://www.gov.uk/make-will 

12(a) Udelili ste niekomu registrovanú trvalú plnú moc (LPA) (majetkové a finančné 

záležitosti) alebo trvalú plnú moc* (EPA)? Áno Nie 

 
Ak áno, uveďte kompletné kontaktné údaje: 

 

 

 

 

 

 
 

* Ak ste správne udelili trvalú plnú moc (EPA) pred 1. októbrom 2007, je stále platná a môže sa 

použiť namiesto registrovanej trvalej plnej moci (LPA) (LEN majetkové a finančné záležitosti). 

 

http://bit.ly/36YP3Fq
https://www.gov.uk/make-will


strana 6 z 11 

 

 

 
 

Právne aspekty 

12(b) Udelili ste niekomu registrovanú trvalú plnú moc (zdravie a starostlivosť)? 

 Áno Nie Ak áno, uveďte kompletné kontaktné údaje: 

  

 

 

 

 

 

Viac informácii o plnej moci nájdete na: bit.ly/375B8gW 
 

Osoba, ktorej ste udelili 

registrovanú trvalú plnú moc  

(zdravie a starostlivosť) 

Osoba, ktorej ste udelili 

registrovanú trvalú plnú moc  

(majetkové a finančné záležitosti) 

Meno:  Meno:  

Adresa:  Adresa:  

PSČ:  PSČ:  

Tel. č.:  Tel. č.:  

Mobil:  Mobil:  

Pokračovanie 1. časti 

http://bit.ly/375B8gW
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1. Vyplnili ste formulár „Nevykonávať kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR)“?

 Áno Nie 

Ak áno, kde je uschovaný? 

2. Máte predbežné právne rozhodnutie o odmietnutí liečby (napríklad: odmietnutie 

transfúzie krvi alebo operačného zákroku)? Áno Nie 

Viac informácií na: bit.ly/2OuQDbx 

3. Vyplnili ste plán starostlivosti v prípade núdzovej situácie (Emergency Care Plan) 

alebo formulár odporúčaného súhrnného plánu starostlivosti a liečby v prípade 

núdzovej situácie (Recommended Summary Plan for Emergency Care and 

Treatment, ReSPECT)? Áno Nie 

Ak áno, kde je uschovaný? 

4. Čo vás najviac znepokojuje v súvislosti s vaším zdravím v súčasnosti 

a s ohľadom na budúcnosť? 

5. Je ešte niečo, čo by ste chceli spomenúť? 

Ak chcete získať viac informácií o preferenciách týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti, 

obráťte sa na svojho všeobecného lekára alebo zdravotnú sestru opatrovateľskej služby. 

2. časť: Preferencie týkajúce sa zdravotnej starostlivosti 

http://bit.ly/2OuQDbx
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Ako ďalej naložiť s týmto dokumentom 
 

1. Ukážte tento dokument svojmu všeobecnému lekárovi alebo zdravotnej sestre 

opatrovateľskej služby. Budú vedieť odpovedať na vaše otázky a objasnia vám 

čokoľvek, čo budete potrebovať. Je možné, že vás požiadajú o možnosť podeliť 

sa o niektoré z poskytnutých informácií s ľuďmi, ktorí sú zapojení do vašej 

starostlivosti, ak budú mať pocit, že by mali tieto informácie vedieť. 

2. Ak chcete, môžete do rozhodovania o svojich preferenciách zapojiť rodinu 

alebo priateľov. Pomôže im to lepšie pochopiť vaše želania. 

3. Uschovajte si tento dokument na bezpečnom mieste. Povedzte niekomu, kde ste 

ho odložili, aby ho v prípade potreby vedel nájsť. 

4. Vaše preferencie sa časom môžu meniť. Aby ľudia vedeli, že vaše preferencie sú 

stále aktuálne, je vhodné si tento dokument prečítať každých 6 mesiacov. 

Prípadne častejšie, ak ste boli nedávno hospitalizovaný/-á alebo sa váš 

zdravotný stav zhoršil. 

 

 
Podarilo sa vám úspešne vyplniť tento formulár. 

 

Nebolo to ľahké, no teraz si môžete ísť užívať zvyšok života. 

2. časť: Preferencie týkajúce sa zdravotnej starostlivosti 
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Potvrdzujem, že uvedené želania sú moje: 

 
Meno: …………………………………………………………….. 

tlačeným písmom 

 
Podpis: ………………………………………………………. Dátum: ………………………... 

 

 

 

Dátum rozhovoru o tomto 

dokumente: 

 

Kľúčové osoby, s ktorými som 

o dokumente diskutoval/-a: 

 

 

Dátumy revízie Zmeny? 

  

 

 

Ak máte akúkoľvek spätnú väzbu týkajúcu sa tohto dokumentu, pošlite e-mail na: 

ENGLAND.YHSCN@nhs.net 

s predmetom správy WYH Advance Care Plan 

mailto:ENGLAND.YHSCN@nhs.net


 

Meno: 

Adresa: 

 

 

 

Dátum narodenia (dd/mm/rrrr): 

Dnešný dátum: 

 
Vážená pani doktorka/vážený pán doktor, 

Informácie o mojom pláne starostlivosti na sklonku života 

Nedávno som sa rozprával/-a o svojich budúcich želaniach a preferenciách s (uveďte meno osoby 

a jej zamestnanie alebo vzťah k vám): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chcem sa uistiť, že sa nasledujúce dôležité informácie z týchto diskusií pridajú do mojich 

zdravotných záznamov, aby boli v budúcnosti podľa potreby prístupné. 

(Označte príslušný počet položiek) 

Súhlasím so zdieľaním súhrnu relevantných informácií (napr. súčasné ochorenie, 

opatrovatelia, plán starostlivosti v prípade núdzových situácií a preferencie týkajúce sa 

budúcej starostlivosti o moju osobu) s ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi (napr. lekári 

mimo ordinačných hodín, záchranné služby) prostredníctvom rozšíreného súhrnného 

záznamu o starostlivosti (Summary Care Record SCR s dodatočnými informáciami). 
 

Súhlasím so zdieľaním informácií, ktoré sú zaznamenané nižšie, prostredníctvom 

elektronického koordinačného systému paliatívnej starostlivosti (EPaCCS Electronic 

Palliative Care Coordination System) alebo inej elektronickej šablóny plánu starostlivosti 

na sklonku života. 

 
 

Osoba, ktorú považujem za svojho najbližšieho príbuzného, je: 

(Meno, adresa, telefónne číslo) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Osoba (prípadne osoby), ktorá ma pozná najlepšie a chápe, čo je pre mňa dôležité: 

(Meno/-á, vzájomný vzťah a kontaktné údaje, ak už nie sú uvedené vyššie): …………………………….………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mám vypracovaný plán starostlivosti na sklonku života alebo iný dokument, kde sú 

podrobnejšie uvedené moje budúce želania a preferencie. 

Tento dokument je uschovaný (miesto) 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

pokračovanie 
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List o zdieľaní informácii pre 

vášho všeobecného lekára 

Nižšie uvedený list je potrebné vyplniť, aby ste mohli 

svojho všeobecného lekára informovať o svojich 

želaniach. Bude tak môcť aktualizovať vaše záznamy. 



 

Vyznávam vieru alebo hodnotový systém, ktorý je pre mňa dôležitý (uveďte podrobnosti): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Udelil/-a som registrovanú trvalú plnú moc (zdravie a starostlivosť), ktorá bola 

zaregistrovaná na Úrade verejného opatrovníka (the Office of the Public Guardian) 

Meno a kontaktné údaje alebo uveďte meno právneho zástupcu, ak si nie ste istý/-á: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zvážil/-a som svoje preferované miesto úmrtia. Miesto, kde sa o mňa postarajú v čase mojej smrti, je: 

Moje zvyčajné bydlisko Nemocnica Hospic Iné 

 

Ak ste označili položku „iné“, uveďte podrobnosti: ………………………………………………………………… 

 
Mám spísané predbežné rozhodnutie o odmietnutí liečby (ADRT) 

Kópiu prikladám k listu 

V prípade zastavenia srdca a dýchania si NEŽELÁM vykonanie kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR). 

Vyplnil/-a som formulár o nevykonávaní kardiopulmonálnej resuscitácie (Do Not 

Attempt Resuscitation, DNACPR), ktorý podpísal zdravotnícky pracovník a je 

uschovaný na (miesto): ………………………………......................................………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Meno/-á opatrovníkov, rodinných príslušníkov alebo priateľov, ktorí sú oboznámení 

s týmto rozhodnutím: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Vyplnil/-a som formulár odporúčaného súhrnného plánu starostlivosti a liečby v prípade 

núdzovej situácie (ReSPECT) alebo iný plán starostlivosti v prípade núdzovej situácie 

(Emergency Care Plan), ktorý podpísal zdravotnícky pracovník a je uschovaný na (miesto): 

…………………………………………………………………………………………………………………………..................…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Meno/-á opatrovníkov, rodinných príslušníkov alebo priateľov, ktorí sú oboznámení s týmto 

rozhodnutím: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Iné relevantné informácie: ……………………………………………………………….…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

S pozdravom 
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